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Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény
II.Tüdőgyógyászati osztály

Orvosirnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egészségügyi intézményekben ellátja az egészségügyi ügyviteli feladatokat, kezeli és
arhiválja az egyészségügyi dokumentumokat. Munkája során érti és alkalmazza az
egészségügyi szaknyelvet
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
ECDL
Büntetlen előélet
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, Egészségügyi operátor,
• Kórházi klinikai rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Erika nyújt, a 48/524-048
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény
címére történő megküldésével (3780 Edelény, Dankó Pista út 80. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ALT-85-3 , valamint a munkakör megnevezését: Orvosirnok.
• Elektronikus úton Tóth Erika részére a kpiranyitas@krkedeleny.hu E-mail
címen keresztül
vagy
• Személyesen: Tóth Erika, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény,
Dankó Pista út 80. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.krkedeleny.hu - 2018. november 5.
www.aeek.hu - 2018. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

a

www.krkedeleny.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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